ﭘﺎﯾﺎه داﻧﺶ < ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات < ﭼﻮﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺲ ﺑﺎﮐﺲ ،ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﭘﺨﺶ
ﮐﻨﻢ؟

ﭼﻮﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺲ ﺑﺎﮐﺲ ،ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻢ؟
 - ﬁlimohelp - 2021-01-30ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات
ﺷﺮوع ﭘﺨﺶ زﻧﺪه
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺨﺶ زﻧﺪه از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺲﺑﺎﮐﺲ وان ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﺑﺮای ﭘﺨﺶ زﻧﺪه از ﻃﺮﯾﻖ Xbox
 Oneﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرت ﮐﭙﭽﺮ ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻧﺮماﻓﺰار  Xbox Companion Appاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﺮماﻓﺰار  OBSﺑﺎزی ﺧﻮد را در آﭘﺎرات اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ دو ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺷﻤﺎ ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾ
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی در آﭘﺎرات اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ،ﭘﻨﻞ ﺷﺮوع ﭘﺨﺶ زﻧﺪه را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼع از ﭼﻮﻧ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آﭘﺎرات ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
ﭼﻄﻮر در آﭘﺎرات ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟

ﻗﺒﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ دو ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺣﺘﻤﺎً ﭘﻨﻞ ﺷﺮوع ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻤ ﺑﯿﺮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﻪ داﺷﺒﻮرد ﭘﺨﺶ زﻧﺪه را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟

ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ﻧﺮماﻓﺰار Xbox Companion App
 ‐۱در اﺑﺘﺪا ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺴﻮل را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻗﺴﻤﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺮوﯾﺪ.

 ‐۲ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﺨﺶ  Preferencesﺑﺮوﯾﺪ و از آن ﺟﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Xbox app connectivityرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 ‐۳در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 -۴ﺣﺎﻻ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮماﻓﺰار  Xbox Companion Appﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ را روی راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ در ﮐﻨﺴﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﻪ آن وارد ﺷﻮﯾﺪ.

 -۵ﺑﻌﺪ از وارد ﺷﺪن ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  Connectionﺑﺮوﯾﺪ و اﮐﺲﺑﺎﮐﺲ وان ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و روی ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ
ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﯾ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ.

ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ اﮐﺲﺑﺎﮐﺲ وان را ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﺸﺪاری در اﯾﻦ ﺑﺎره درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮدﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اداﻣﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ﻧﺮماﻓﺰار OBS

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آﻣﻮزش ﭼﻮﻧ ﻧﺼﺐ ،راهاﻧﺪازی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺮماﻓﺰار  OBSﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه
را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ؟ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ دﻗﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﺣﺎﻻ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ  Xbox Companion Appرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ Source در ﻧﺮماﻓﺰار  OBSاز ﻃﺮﯾﻖ
 Window Captureوارد ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ راﯾﺎﻧﻪ و ﮐﻨﺴﻮل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺳﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ دﭼﺎر ﻣﺸﻞ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو وﺳﯿﻠﻪ را ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ اﺗﺮﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

